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Recomanacions per al confinament pel COVID-19 i atenció del Gabinet 
Psicopedagògic Autoritzat, Departament d'Orientació del col·legi i del Servei 
Psicopedagògic Escolar V-10 (SPE-V10). 
 
 
En les últimes setmanes estem vivint una situació nova i complexa per a tots/as davant la pandèmia del 
COVID-19 i la situació de confinament que vivim des del dissabte 14 de març. 
 
Des del Gabinet Psicopedagògic Autoritzat i Departament d'Orientació del col·legi, prenent com a partida les 
primeres orientacions del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana i del Servei Psicopedagògic 
Escolar V-10, volem recomanar-vos alguns consells generals i bàsics per a portar aquesta situació de la millor 
manera possible: 
 
1.- Informa't a través dels canals oficials d'informació. Evita reexpedir informació no oficial que es 
convertisquen en faules o “fake news”. 
 
2.- Evita la sobreinformació ja que això podria augmentar la sensació d'ansietat i angoixa. 
 
3.- Duu a terme aquelles recomanacions donades pels experts: 
 
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (Govern d'Espanya): 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/ciudadania.htm 
 
Conselleria de Sanitat (Generalitat Valenciana): 
http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va.html 
 
Conselleria d’ *Educació (Generalitat Valenciana): 
http://www.ceice.gva.es/es/covid-19 
 
 
4.- Queda't a casa. Accepta la situació i realitza activitats per a desconnectar. Comprén la realitat i adapta't 
a ella. Hem d'entendre que romandre a casa és el més correcte, és imprescindible. Ha de ser una idea 
constant en el nostre pensament i en les converses amb els qui ens acompanyen a casa. És un acte de 
solidaritat comunitari. 
 
5.- Planifica la nova situació. Durant aquests dies de confinament la nostra vida ha canviat substancialment. 
Sent així, és fonamental modificar les nostres rutines i, per tant, hem d'organitzar bé el temps. Per a tots 
aquells/as que tenim que teletreballar o teleaprendre, posa't un horari consensuat amb la família, cerca el 
lloc idoni on poder concentrar-te, treballa per objectius i marca pauses de descans. 
 
Respecta els espais i temps diferenciats, així com les necessitats específiques de cada membre de la família. 
A vegades, ajuda que dissenyem un horari o calendari que estiga visible per a tots/as i podrà anar modificant-
se amb l'experiència, perquè també hem de mantindre cert nivell de flexibilitat. 
 
Aprofita aquesta situació, que sabem que és temporal, per a fer coses i gaudir de moments que quasi segur 
mai podrem tornar a viure. Al principi, pot ser que ens puga resultar estrany perquè no forma part de les 
nostres rutines, però cal contemplar-lo com una ocasió única per a compartir espais amb els nostres sers 
estimats, per a jugar, llegir, veure pel·lícules en família o altres activitats. Cerca la complicitat de qui 
t'acompanya. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/ciudadania.htm
http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va.html
http://www.ceice.gva.es/es/covid-19
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També i si ho desitges, pots dedicar temps per a la creativitat, en solitari o en companyia. Per a cuinar, fer 
xicotets arranjaments o decorar la teua habitació o la teua casa. Pots organitzar un concurs d'idees. També 
pots ordenar els teus armaris, rebutja la roba ja no uses i pensa qui pot aprofitar-la. Munta un taller de contes. 
Però, sobretot, pensa que quan acabe tot això ja no tindràs temps per a fer-ho. 
 
6.- Teletraballa i teleaprén, però recorda la importància de conciliar. Recorda la importància de jugar i 
compartir activitats amb tota la família. 
 
7.- Dedica alguns moments per a realitzar exercici físic, et generarà un benefici i benestar físic i psicològic 
(estiraments, fitness, ioga, etc.). L'exercici físic genera en el nostre cervell la segregació de endorfines i 
dopamina, que et farà sentir plaer i benestar psicològic. 
 
8.- Necessitem sentir que no estem sols en això, que l'esforç que estem fent és un acte de solidaritat 
comunitari. Mantindre el contacte telefònic o mitjançant altres TIC amb els teus sers estimats i amics/as 
t'ajudarà a sentir-te connectat social i emocionalment. 
 
9.- Les persones majors necessiten el teu suport, saber que estàs. Fes-los saber que eres ací. Pots ajudar-los 
recomanant-los que seguisquen unes rutines a casa i planificant el contacte amb elles i fes-los saber quan els 
cridaràs o visitaràs. 
 
10.- Observa l'estat de salut dels qui t'envolten. Evitant les obsessions i procedint com indiquen les 
autoritats si detectes alguna situació que et preocupe. Hem de donar molta importància a l'autocura: rebre 
20 minutos al dia de llum natural; dieta equilibrada, dormir les hores adequades i, molt important, no perdre 
el sentit de l'humor. 
 
11. - Cuida especialment el teu estat d'ànim, la qual cosa dius i com ho dius. Hem de cuidar els nostres 
pensaments i emocions de manera que puguem construir i respondre a moments en els quals ens falla l'ànim 
i sorgeix la sensació de desassossec. 
 
12.- També pots realitzar exercicis de relaxació. En la mateixa pàgina web del Departament d'Orientació del 
col·legi disposes de tres vídeos de *EduCaixa (Fundació La Caixa) per a realitzar senzills exercicis de relaxació: 
Vídeo de EduCaixa: Xicotetes relaxacions. 
Vídeo de Educaixa: Relaxacions musculars. 
Vídeo de Educaixa. Xicotetes relaxacions, estiraments. 
 
 
Volem també compartir amb vosaltres/as el treball realitzat per l'orientadora del SPE d'Alberic, Sandra Serna 
del Río, que ha creat un padlet replet de continguts útils per a la comunitat educativa. Una eina útil que 
cada setmana s'anirà ampliant. Mostra i ofereix de manera gratuïta, clara i molt visual, una categorització de 
gran part del material que durant aquests dies s'ha compartit per les xarxes, des de material inclusiu, 
instrumental, passant per acompanyament emocional fins a temps d'oci personal i familiar. Desitgem que us 
servisca de gran ajuda: https://padlet.com/saseri11/ognuy1nbmzos 
 
 
Finalment, us fem arribar un breu vídeo elaborat per les especialistes de logopèdia del Servei Psicopedagògic 
Escolar V-10, al qual pertany el nostre centre, i que va dirigit a tots els alumnes i alumnes. 
 
Si necessites ajuda o tens alguna consulta sobre aquest tema pots posar-te en contacte amb els orientadors 
del col·legi mitjançant el correu electrònic d’ EDUCAMOS: Esther Calomarde Olmedo (Educació Primària) i 
Daniel García Selva (E.S.O. i Batxillerat). 

https://www.educaixa.com/-/pequenas-relajaciones-musculares
https://www.educaixa.com/-/pequenas-relajaciones-estiramientos
https://padlet.com/saseri11/ognuy1nbmzos
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També pots posar-te en contacte amb el Servei Psicopedagògic Escolar V-10, al qual pertany el nostre col·legi, 
que també es posen a la vostra disposició a través del següent correu electrònic: 46402421@gva.es 
 
I des del divendres 27 de març, gràcies a la col·laboració entre el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat 
Valenciana i la Generalitat Valenciana, també disposes d'orientació psicològica a famílies en temps de COVID-
19: 960 450 230 
 
Tots cuidem de tú. 
 
Això passarà i ho superarem junts/es. 
 
Construïm tots junts un col·legi que somriga! 

mailto:46402421@gva.es

